Assembleia da União de Freguesias
de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2018
Propostas do Bloco de Esquerda
As Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento são dois instrumentos fundamentais
na orientação política da União de Freguesias (UF) e devem responder às principais
necessidades das pessoas que aqui fazem a sua vida. O Bloco de Esquerda defende que a
discussão e elaboração destes documentos deve ser um processo amplamente participado,
não só pelos partidos políticos e pelas coletividades, mas também por toda a população, em
assembleias abertas a realizar nas três freguesias.
Não deixamos, contudo, de assumir as nossas responsabilidades enquanto força política
de oposição, nem de dar voz às prioridades com que nos apresentámos a eleições.
Avançamos, por isso, um conjunto de propostas que consideramos fundamentais para as
GOP 2018, procurando contribuir de forma crítica e construtiva para dar resposta aos
problemas mais importantes da União de Freguesias.

Assim, o Bloco de Esquerda apresenta ao Executivo da União de Freguesias de Aldoar, Foz do
Douro e Nevogilde, as seguintes propostas para as Grandes Opções do Plano de 2018:

1) Desenvolvimento de um projeto-piloto de apoio domiciliário a pessoas idosas: o
Porto tem 220 pessoas idosas para cada 100 jovens (2015) e, muitas delas, sofrem
de problemas de isolamento e abandono. É urgente uma resposta social que garanta
um apoio domiciliário continuado a esta população ao nível da freguesia. A UF deve
desenvolver um estudo de sinalização do problema, mapeando, com rigor e minúcia,
as situações concretas que necessitam de resposta neste domínio (pessoas que
necessitam de apoio, o seu quadro habitacional e potenciais cuidadoras e
cuidadores, quando existam);

2) Criação de um gabinete de apoio à habitação: que apoie os proprietários e os
inquilinos na captação de fundos públicos e no desenvolvimento de processos de
reabilitação urbana destinados a promover a habitação a preço justo - à semelhança
do que já acontece nas freguesias do Bonfim e de Campanhã - e preste apoio
jurídico a pessoas em situação de despejo;
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3) Alargamento da oferta de creches e jardins de infância municipais, a preços
acessíveis: no Porto, as crianças entre os 3 e os 5 anos de idade estão
maioritariamente inscritas em oferta educativa privada, sobretudo através de IPSSs
de cariz confessional. A falta de oferta pública na cidade é evidente e exige um
investimento que a freguesia não tem reclamado junto da Câmara Municipal. A UF
deve, em conjunto com o município, elaborar um plano de conceção e construção
de novas creches nas três freguesias, incentivando a criação de cooperativas e outro
tipo de associações sem fins lucrativos para a gestão destes novos equipamentos;

4) Promoção da igualdade e combate às discriminações: a UF deve estabelecer os
direitos humanos e sociais como prioridade e adotar uma política integrada que
promova iniciativas relacionadas com a igualdade e o combate às discriminações
(étnicas, de condição socioeconómica, de género e de orientação sexual e religiosa).
Deve ainda promover a defesa dos direitos das mulheres, disponibilizando um
serviço de apoio e encaminhamento em situações de violência doméstica;

5) Isenção do pagamento de licença e gratuitidade na colocação do microchip para
animais de companhia: registar todos os animais é uma mais-valia para combater o
abandono e promover o bem-estar animal. A isenção do pagamento das licenças
não acarreta desequilíbrios orçamentais para a UF (custo estimado de 6.000€/ano) e
aumenta a responsabilização, bem como a facilidade de contacto com os e as
responsáveis pelos animais em caso de estes se encontrarem em situação errante;

6) Recuperação da Escola 85 para as coletividades da União de Freguesias: interceder
junto da Câmara Municipal para que proceda à reabilitação do edifício da Escola 85 uma vez que se trata de património municipal - e o devolva à UF para que seja
disponibilizado como centro cultural e das coletividades, impedindo a sua entrega a
privados.

Porto, 06 de Novembro de 2017
O Representante do Bloco de Esquerda,
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